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UITTREKSEL 
TJIT DE 

HUISHOUDELIJKE BEPALINGEN 
VAK HET 

INSTITUUT. 

Artikel 14. 

Het is aan de Inzenders in de kens gelaten, of zij voor alle 

Bijdragen van een vierde vel druks en meer, die in de Bijdra 
gen opgenomen, en voor die, welke als afzonderlijke werken van 

wege het Instituut uitgegeven .worden, een Jionorarium van tien 

gulden voor ieder vel druks wenschen te ontvangen, of liever 

een dubbel aantal present-exemplaren van de werken en een 

vijftigtal van stukken in de Bijdragen geleverd. 
Art. 15. 

Aan de Inzenders van stukken, die wegens teekeningen of 

kaarten, of om andere redenen, bijzondere onkosten hebben ver 

eischt, kan daarvoor door het Bestuur vergoeding worden toe 

gekend. 
Art. 16. 

De Inzenders hebben regt op twaalf exemplaren van bunne 

gedrukte stukken of werken. 

Art. 17. 

Een stuk hetwelk niet geplaatst wordt, zal aan den Inzen 

der, op zijne aanvrage, worden terug gegeven. Het Instituut is 

bevoegd daarvan afschrift te bouden. 

NB. De Inzenders van stukken voor bet Tijdschrift of voor 
de Werken van het Instituut worden verzocht, bij de toezending 
dier stukken, op te willen geven hun verlangen ten opzigte 
van het bepaalde in Art. 14 van het Huishoudelijk Reglement, 
moetende anders hun aanspraak op meer dan 12 Exemplaren 
hunner bijdragen of werken vervallen. 

H. H. Leden worden vriendelijk verzocht bij veran 
dering van woonplaats of bij vertrek naar Indie, hiervan 
kennis te geven aan den Secretaris. 

Ook worden de H.H. Leden, die trit Oost-Indie in 
Holland komen, verzocht, om, indien zij dit Tijdschrift 
geregeld wenschen te blijven ontvangen, hunne woon 

plaatsen en het laatste nommer dat zij van dit Tijdschrift 
bezitten, op te geven aan den Secretaris. 



WER KEN 

uitgegeven 

VAN WEGE HET INSTITUUT. 

Dr. J. H. Croockewit, Hz., Banka, Malakka en Billiton. Verslagen 

aan het Bestuur van Neerlandsch Indie, in de jaren 1849 en 

1850. 'sGrav. K. Fuhri, 1852. 

Mr. S. Keijzer, Kitab Toehpah, Javaansch-Mohammedaansch Wetboek. 

's Grav. K. Fuhri, 1853. 

C. van der Hart, Beize rondom het eiland Celebes en naar eenige 

der Moluksche eilanden, gedaan in den jare 1850, door Z. M. 

Schepen van oorlog Argo en Bromo. 5s Grav. K. Fuhri, 1854. 

Dr. C. A. L. M. Schwaner, Borneo. Beschrijving van het stroom 

gebied van de Barito en Beizen langs eenige voornanie rivieren 

van bet Zuid-Oostelijk gedeelte van dat eiland. 2 Dl. Amst. 

P. N. van Kampen, 1853 en 1854. 
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